
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว 

เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

.................................... 

  ดวยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดดําเนินการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           

ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง     

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๐ วรรค ๔ และผูบริหารไดใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ ๕ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ วรรค ๔ และขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย       

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)           

พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ ่มเติม ฉบับที ่ ๒ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที ่๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

    (นายธนเสฏฐ ชัยสงครามธนทัต) 

    นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ 



เหตุผลความจําเปน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

รวมถึงแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดําเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่น

เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน

สะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่

กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 

 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ ไปแลวนั ้น แตกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั ่งการใหดําเนินโครงการเพิ ่มสวนหยอม/

สวนสาธารณะใหแกชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก และติดตั้ง

ปายโครงการดังกลาว ดังนั้น เทศบาลเมืองกุฉินารายณจึงมีความจําเปนจะตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ ่มเติม ฉบับที ่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   

ขอ ๑๐  วรรค ๔ ความวา 

 “ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ 

งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหาร

สวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศให

ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว"  



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

 
      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด     

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

 

๑. โครงการกอสรางปาย

โครงการสวนเฉลมิ        

พระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก                      

หมูที่ ๑, ๑๓ 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ

แสดงความจงรักภักดีเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธี           

บรมราชาภิเษก 

- ปริมาณขนาดฐานกวาง ๕.๐๐ 

ม. สูง ๓.๓๐ ม. ตามแบบ

มาตรฐานกรมโยธาธิการ 

๕๖๒๑๕๓ (๕๐๑),LA ๖๒๐๒๕  

พิกัดเริ่มตน 

๑๖.๕๓๘๑๙๐,๑๐๔.๐๔๗๗๐๓  

- ๒๒๑,๐๐๐ - - - จํานวนปาย

โครงการสวนเฉลมิ

พระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคล

พระราชพิธี      

บรมราชาภิเษก        

ที่กอสรางเสร็จ 

ไดแสดงออกถึง

ความจงรักภักดี แด

พระบาทสมเด็จ  

พระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสนิทรม

หาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูมิพล

ราชวรางกูร กิติสิริ

สมบูรณอดุลยเดช 

สยามินทราธิเบศร

ราชวโรดม บรมนาถ

บพิตร พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว                 

รัชกาลที่ ๑๐ 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด      

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

 

๒. โครงการปรับปรุง        

ภูมิทัศนสวนเฉลิม        

พระเกียรต ิ

- เพื่อใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ

และมภีูมิทัศนที่สวยงาม 

- เพื่อเปนการเฉลมิพระเกียรติแด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตสิิรสิม

บูรณอดลุยเดช สยามินทราธิเบศร

ราชวโรดม บรมนาถบพติร               

พระวชริเกลาเจาอยูหัว                

รัชกาลที่ ๑๐ 

- ปริมาณงาน ปรับปรุงภูมิทัศน

พื้นท่ีไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ตร.ม. 

บริเวณทีร่าชพัสดุแปลง

หมายเลขทะเบียนที่ กส. ๔๒๙                   

โฉนดเลขท่ี ๕๓ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - จํานวน

ประชาชน

ที่มาพักผอน

หยอนใจ

เพิ่มข้ึน          

รอยละ ๔๐ 

- มีที่พักผอนหยอนใจ

และมภีูมิทัศนที่สวยงาม 

- ไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีแด

พระบาทสมเด็จ        

พระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 

กิติสิรสิมบรูณอดุลยเดช 

สยามินทราธิเบศรราช

วโรดม บรมนาถบพิตร 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ ๑๐ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


